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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Riset tentang persediaan model EPQ (Economic Production Quantity) 

menarik untuk diteliti karena sejumlah penelitian menunjukkan scope yang luas 

dan beragam. Model EPQ klasik tidak mempertimbangkan aspek nyata yang 

dialami oleh perusahan sehingga penerapan modelnya terbatas (Pasandideh et al , 

2010) sehingga dikembangkan oleh beberapa akademisi dan peneliti (Pasandideh 

et al,2015). Asumsi ini tidak realistis, seperti kebijakan untuk memenuhi 

permintaan secara  terus menerus dan menghasilkan barang dengan kualitas 

yang sempurna (Taleizadeh, 2015). Model persediaan EPQ yang dikemukakan 

pertama kali menggunakan asumsi bahwa permintaan bersifat kontinu (produk 

dapat dikirimkan kapan saja). Akan tetapi, penerapan yang terjadi di perusahaan 

cenderung tidak sesuai dengan asumsi tersebut ( T Rahman, 2017).  

Model EPQ mengalami pengembangan untuk karakteristik permintaan 

yang bersifat diskrit, seperti yang dilakukan Chiu et al 2009 yang 

menghubungkan permintaan diskrit dan konsep penjaminan kualitas dalam 

penentuan ukuran lot produksi optimal. Chen and Chiu (2011) menentukan 

ukuran lot produsi dan jumlah pengiriman yang optimal. Taleizadeh et al ((2015) 

yang menentukan harga jual optimal produk , ukuran lot produksi dan jumlah 

pengiriman dengan mempertimbangkan adanya  rework . Erfan Nobil 2017 yang 

menentukan alogaritma yang simpel untuk model EPQ permintaan diskrit pada 

multi item produk 

Penelitian tersebut baru berfokus pada demand diskrit saja, sementara 

adanya demand diskrit dan kontinu secara bersamaan merupakan permasalahan 
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realistis yang dihadapi perushaan saat ini (Oktavia 2016). Belum banyak 

penelitian untuk menentukan ukuran lot produksi yang mempertimbangkan 

permintaan diskrit dan kontinu secara bersamaan. Penelitian terbaru yang 

mempertimbangkan permintaan diskrit dan kontinu secara bersamaan dilakukan 

oleh Oktavia pada tahun 2016. Oktavia melakukan pengembangan terhadap 

model EPQ dengan mempertimbangkan permintaan diskrit dan kontinu secara 

simultan dalam menentukan ukuran lot produksi optimum dan frekuensi 

pengiriman produk, tetapi penelitian tersebut hanya terbatas untuk satu jenis 

produk (single item). Dan tahun 2017 Rahman menyempurnakan peneitian 

tersebut yaitu menentukan ukuran lot produksi optimum dan frekuensi 

pengiriman produk untuk multiple item produk.  

PT Likuid Pharmalab Indonesia (PT LKPI) adalah perusahaan farmasi 

yang bergerak dibidang produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 

tangga dengan produksi utamanya adalah antiseptik dan desinfectan. Produk yang 

dihasilkan tidak hanya satu item tetapi multi item, ada lebih dari 25 item produk 

yang dihasilkan. Dengan memiliki demand kontinue yaitu produk akan 

dikirimkan secara terus menerus setiap saat per satuan waktu. Dan juga memiliki 

demand tipe diskrit, yaitu permintaan produk yang dipenuhi oleh pihak 

perusahaan dalam suatu interval waktu tertentu . Frekeuensi pengiriman demand 

diskrit terjadi sekian kali dalam setiap siklus.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian menentukan ukuran waktu pengiriman optimum produk dan frekuensi 

pengiriman produk multiple item dengan mempertimbangkan permintaan diskrit 

dan kontinu pada PT Likuid Pharmalab Indonesia yang beralamat di Sukoharjo 

Jawa Tengah. 
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana 

penentuan waktu pengiriman optimum dan frekuensi pengiriman produk yang 

optimumdengan mempertimbangkan permintaan diskrit dan kontinu pada produk 

multi item 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian iniadalah untuk menentuanwaktu pengiriman optimum 

dan frekuensi pengiriman produk yang optimumdengan mempertimbangkan 

permintaan diskrit dan kontinu pada produk multi item 

 

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian tesis ini adalah: 

1. Tidak mempertimbangkan safety stock.  

2. Tidak mempertimbangkan adanya produk cacat saat proses produksi.  

3. Tidak mempertimbangkan kondisi mesin yang rusak pada saat proses 

produksi. 

4. Berlaku untuk kondisi normal (tidak pandemic) 

 

E. Manfaat penelitian 

1. Bagi akademisi 

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis sangat mengharapkan hasil 

penelitian ini akan bermanfaat bagi para akademisi khusunya bagi mahasiswa 

jurusan manajemen keuangan, dan dapat dijadikan sebagai literatur atau 

sumber referen;si dalam pembelajarannya. Kemudian penulis juga berharap 
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penelitian ini dijadikan sebagai dasar acuan penelitian selanjutnya yang bisa 

dilakukan oleh para akademisi jurusan manajemen keuangan. 

2. Bagi praktisi 

Penulis sangat mengharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat 

bagi para praktisi, yaitu sebagai acuan pelaksanaan dan dijadikan dasar dalam 

pembuatan keputusan dalam lingkup dalam menetapkan persediaan bahan 

baku produksi. Kemudian penulis juga mengharapkan agar tulisan ini nantinya 

akan bisa dilaksanakan dalam kehidupan riil yaitu dalam lingkup kontrol 

inventory persediaan dalam lingkup industri manufakture. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan 

lebih lanjut serta diharapkan dapan dijadikan referensi penelitian sejenis. 
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